
Anpassade gymnasieskolans individuella program är 
en särskilt anpassad utbildning för ungdomar med 
intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är ett 
fyraårigt program som kan utformas utifrån varje 
individs behov och förutsättningar. 

Programmet syftar till att ge dig som elev kunskaper 
och verktyg för att kunna leva ett självständigt och 

aktivt liv. Särskilt fokus ligger på kommunikation, 
samarbete, initiativ och användning av hjälpmedel.

Utbildningen utgår från de centrala ämnesområdena 
och upplägget utformas efter dina behov och 
målsättningar. 
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ANPASSAD GYMNASIESKOLA INDIVIDUELLT / ÄMNESOMRÅDEN INOM PROGRAMMET

Estetisk verksamhet
Inom Estetisk verksamhet arbetar vi med olika 
estetiska uttrycksformer och hur de kan användas 
för att förmedla tankar, idéer och känslor. Här får 
du prova på olika skapande verksamheter inom 
kultur och estetik.

Idrott och hälsa 
Inom Idrott och hälsa arbetar vi med sambanden 
mellan livsstil, hälsa och välbefinnande. Du får 
prova och lära dig om olika former av fysiska 
aktiviteter både inomhus och utomhus.

Hem- och konsumentkunskap 
I ämnesområdet Hem- och konsumentkunskap 
arbetar vi med saker som är viktiga för att kunna 
skapa sig en fungerade vardag. Här får du lära dig och 
träna på matlagning, att ta hand om din hälsa, tvätta, 
städa, hantera pengar och göra miljömedvetna val. 

Individ och samhälle
I Individ och samhälle arbetar vi med hur du och 
andra lever i samhället. Här får du lära dig om 
samhällskunskap, geografi, historia och religon. Vi tittar 
på nyheter en gång i veckan, där vi lär oss och diskuterar 
om vad som händer i Sverige och världen just nu.

Språk och kommunikation
Inom språk och kommunikation arbetar vi med 
olika former av kommunikation. Kommunikationen 
kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, 
kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. Du får också 
möjlighet att lära dig kommunicera på engelska.

Natur och miljö 
Inom natur och miljö kommer du att arbeta 
med ämnen som rör människokroppen, sex och 
samlevnad, djur och natur men också matematik 
och teknik i vardagen. Du kommer att vara ute i 
naturen nära skolan och kunna följa årstiderna.


